
СЪОБЩЕНИЕ 

С Решение №119 от 03.05.2019 г., Общинския съвет на община Правец допуска 

поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба № 4 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Правец, като в чл. 40, ал. 1  поредността на 

номерацията на точките вместо 1. и 1. да стане 1. и 2. 

След поправката текстът на чл.40, ал.1 от Наредбата, придобива следния вид: 

„1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост 

от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината 

на производство на автомобила по следната формула: 

ИмК = (Ckw x Kгп), 

Където: 

Ckw  е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва: 

а) до 55 kW включително – 0,45 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW; 

е) над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

2. Екологичният компонент се определя от общинския съвет, в зависимост от 

екологичната категория на автомобила, както следва: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични 

категории "Евро 1" и "Евро 2" 

  

1,10  

"Евро 3" 1,00  

"Евро 4" 0,80  

"Евро 5" 0,60  

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40  
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